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Sauelased käisid Lätis
koostöösuhteid täpsustamas
8. ja 9. oktoobril viibis Saue
linnavolikogu ja linnavalitsuse
delegatsioon Läti sõpruslinnas
Vangažis koostöösuhete plaane ja võimalusi arutamas. Saue
delegatsioon koosnes volikogu
ja linnavalitsuse liikmetest,
ametnikest ning linna asutuste
juhtidest. Nii mõnedki esindasid mitut üksust, nõnda et linna
juhtorganite kaudu olid esindatud ka Saue lasteaed, kool,
raamatukogu, ettevõtjad, rahvatantsijad ja rahvamuusikud.
Riiast 20 km kaugusel asuva
tööstuslinna Vangaži juhtide
eesmärgiks oli oma ainukese
sõpruslinna külaliste võõrustamisel näidata linna asutusi
ja ettevõtteid, et sellelt pinnalt
teha plaane, mis võimaldaksid edaspidi Vangaži ja Saue
erinevate institutsioonide otsesuhteid. Selleks olid lätlased välja töötanud ettepanekud, mis Saue linnavolikogu
esimees Rafael Amos vormib
Saue-Vangaži koostöölepingu lisaks. Peale koosolekut
värskelt renoveeritud linnavalitsuse ruumes said sauelased
tutvuda raamatukogu, kultuurimaja, kooli, lasteaia ja linna

Saue delegatsiooni liikmed koos vangažilastega tutvumas
suurettevõtte Izotermiga.

suurima ettevõtte Izotermiga.
Üle 4000elanikuga linnast
moodustavad lätlased ainult
33 protsenti. Põhjus selles, et
Vangaži tekkis alles 1960. aastatel ehitusmaterjalide tööstuse linnana, kuna paikkonnas
olid väga head liivamaardlad. Sauest väiksemas linnas
on ka väiksem kool ja lasteaed. Mõlemad on kakskeelsed,
kuid õpitakse peamiselt eraldi
klassides-rühmades. Gümnaasiumis õpib 500 õpilast ning
madala sündivuse tõttu langeb

õpilaste arv veelgi. Samas on
klassikomplektid väiksemad
ja õpetajatel lihtsam töötada.
Lasteaed on metoodiliselt oma
rajooni tublimate killas. Ka si-

poolel huvi ja raha jätkub.
Teine valdkond, millega sauelased tutvusid, oli ettevõtlus. Osa delegatsioonist
külastas Vangaži suurimat tööandjat – torude ja metallkonstruktsioonide tootjat Izotermi.
Ettevõte on hõlmanud gigantse nõukogudeaegsete ehitusmaterjalide tööstuse hoonetest mõned, sisustanud need
oma vajaduste järgi, ühendanud raudteega ning annab toodangut 11 miljoni dollari eest
aastas. Izotermis käisid sauelastega kohtumas ka ehitusblokkide ja puithoonete tootjate esindajad. Saue Ettevõtjate
Liidu raamat meie ettevõtete
tegevusalade ja kontaktandmetega jõuab teistegi Vangaži
ärimeesteni ja kui kellelgi
koostöömõte tekib, saab seda

Vangaži lasteaed on Riia ümbruse edukaim.

Sauekad kohtuvad Vangaži ettevõtjatega.

sustus paraneb pidevalt. Kultuurimajas käivad koos igas
eas ja rahvuses vangažilased,
seal tegutseb mitmeid rahvuskultuuri seltse ja tihti esinevad
Riia artistid. Kooli, lasteaia,
raamatukogu ja seltside vahel
ongi edaspidi mõeldavad otsekontaktid, kui selleks mõlemal

juba otse arutada. Muuseas,
Vangaži on otsimas sõpruslinna Itaalias, seetõttu vajab ta
ka siin Saue moraalset toetust,
et tulevane koostöö Itaalia ja
Balti riikide vahel oleks kaalukam ja mitmekülgsem.
Aili Mölder

UUDISED
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Saue keskuses on valmimas uued korterelamud
Üle pikkade aastate on valmimas esimesed
uued korterelamud ka Sauele Linnavalitsuse
vahetusse lähedusse. Koondise tänavale valmib järgmise aasta suvel neli uut korterelamut.
Uute majade aadressiks tuleb Saue linn, Koondise tn 19a-19d. Majad projekteeris tunnustatud arhitekt Kalle Rõõmus ja neid on asunud
ehitama AS Deena Ehitus. Tegemist on paneelmajadega. Seepärast on valmimise aeg kavandatud ka suhteliselt lühike. Maju hakatakse
püstitama järk-järgult ja nad valmivad samamoodi: augustist septembrini 2005. aastal.
Ehitus algas oktoobris 2004, kuid sauelased
võisid mainitud krundil tegevust märgata juba
varem. Tõepoolest – eelnevalt tuli lammutada endise kilehalli alusmüür ja krundil seisnud
tehnoloogilise hoone varemed. Omajagu aega
võtsid ka pinnasetööd, sest kogu ehituspraht ja
vundamendi august saadav pinnas veeti krundilt minema.
Ehitatavatest majadest on kaks elamut on 3
kordsed ning kaks elamut 4 kordsed. Korterite
arv 4 majas kokku on 52: kahes majas 11 korterit ja kahes majas 15 korterit. Valmivad korterid on 2 ja 3 toalised, avara planeeringu ning
suurte klaaspindadega. Korterite suurusteks on
kavandatud 51,4 – 76,3 ruutmeetrit. Igal korteril on kas rõdu või terrass. Majade ümber on

planeeritud head parkimisvõimalused. Neli
elamut rajatakse neljale
erinevale kinnistule:
- Koondise 19a krundi
pindala 1358 m2, elamispinda 970,2 m2;
- Koondise 19b krundi
pindala 1156 m2, elamispinda 970,2 m2;
- Koondise 19c krundi
pindala 976 m2, elamispinda 714,8 m2;
- Koondise 19d krundi Sellised näevad tulevikus välja arhitekt Kalle Rõõmuse
pindala 1195 m2, ela- poolt kavandatud korterelamus Sauel.
mispinda 714,8 m2.
Veel mõned märkused majade kohta. Ka- mistega meil asjaga tegelevale maaklerile
hes elamus on mõlemas 11 korterit ning kahes Merle.Tamm@arcovara.ee. Lisavõimalustest
elamus mõlemas 15 korterit. Korterite hind võiks mainida vaikset ning kodust elukeskkonon kalkureeritud 755 000 – 1 095 000 kroo- da, mis iseloomustab Sauet tervikuna. Transni sõltuvalt korrusest ja tubade arvust, seega pordiühendus kesklinnaga on nii rongi, auto,
tuleb ruutmeetri hinnaks 13 827 – 15 467 kr/ bussi kui marsruuttaksoga suhteliselt mugav.
m2. Kokku on kruntide suurus 4685 m2 ja ehi- Iga hoone juurde istutatakse 5 puud, aia ääres
tatavates neljas majas tuleb elamispinda kok- saab olema kaitsev hekk. Elamud ise on suhku 3370 m2. Kinnisvara arendaja ja müüja on teliselt väikse korterite arvuga ja igal korteril
Arco Investeeringute AS / Arco Vara Tallin- oma panipaik.
na büroo AS, mille kohta lisainfot saab vaadaJuhan Hindov
ta www.arcovara.ee/saue või saata oma päri-

Sauel toimusid sõjaharjutused
Eesti kaitsevägi osaleb rahutagamise missioonil Iraagis. Neljapäeval, 14. oktoobril korraldas Paldiskis asuv Rahuoperatsioonide
Keskus asjakohase õppuse Saue linnas. Harjutusest võttis osa 36 meest rahumissioonile mineva ESTPLA 10 koosseisust. Õppused kestsid hommikul kella 9st kuni pärastlõunani.
Vanemseersant Roomet Rikandi sõnul imi-

teeriti Saue tänavatel erinevaid jalgsipatrulli
liikumisi olukorras, kus patrulli kas rünnatakse või siis ründjaks on Eesti rahukaitsjad. „Jäime õppusega rahule,” kinnitas vanem seersant
Rikand ja lisas, et sauelased olid põgusates
kohtumistes kaitseväelastega sõbralikud ja
tunti huvi, mis teoksil on.
ESTPLA 10 sõidab missioonile Iraaki

Saue rulliluuisutaja sai Belgias esikoha
9.-10. oktoobril 2004 toimus Belgia linnas
Puttes karikavõistlus rulliluuisutamises Open
Spirit Cup 2004. Osales 11 spordiklubi kuuest
riigist (Saksamaa, Belgia, Holland, Itaalia,
Prantsusmaa, Eesti). Eestit esindasid rulluisuklubid Rullest ja Step by Step.
Tugevas konkurentsis toodi koju 6 karikat. Kuni 14-aastaste seas saavutas rulluisuklubi Rullest neljaste kavadega I ja III koha,
grupikavadele tuli kaksikvõit. Täiskasvanute klassis pälvis neljane kava II koha ning kujunduisutamises toodi koju esikoht. Saue linnast osales võistlustel Tuuliki Poom ning Saue

vallast Kristina Aidla. Tuuliki Poom saavutas
Open Spirit Cup`il Belgias kujunduisutamisega I koha ning neljase kavaga II koha.
Tuuliki Poom on trennis käinud üheksa aastat ning on häid kohti saavutanud nii Euroopa
kui ka väiksematel võistlustel rulliluuisutamises.
Kõiki 6-11aastaseid uisutamisest huvitatud lapsi
ootab rulluisuklubi Rullest treeningutele teisipäeviti ja neljapäeviti 17.30-st aadressil Tondi 40.
Täpsem info: http://www.rullest.ee
Piret Rink
Rulluisuklubi Rullest treener

Saue poisid olid edukad võitluskunstis
16.-17. oktoobril 2004 toimusid TTÜ spordihallis järjekordsed JU-JITSU Eesti Meistrivõistlused, kus osalesid ka Saue Gümnaasiumi
õpilased Simo Marjamaa 8b klassist ja Urmas
Ravel 9b klassist.
Vanusegrupis (13 kuni 15 a) ja kaalukate-

goorias kuni 81 kg sai Simo Marjamaa kuldmedali ja tuli Eesti meistriks. Samas vanusegrupis, kuid kaalukategoorias üle 81 kg
sai Urmas Ravel hõbemedali (2003. aasta
pronks).
Ants Ravel

ja tõenäoliseks teenistuskohaks saab pealinn
Bagdad. Täpne missioonile mineku päev ei
ole praegu teada, kuid eeldatavalt toimub see
käesoleva aasta detsembris. Saue Linnavalitsust teavitati toimuvast õppusest ette ja kinnitati, et inimeste argitoimetusi ei häirita. Nii
ka läks.
Juhan Hindov

Õnnitleme oktoobri sünnipäevalapsi
Elviine Mets
Herta Riimaa
Meta Alice Melsas
Arnild Palm
Linda Karm
Taisija Ulitina
Maria Baškova
Julie Kirves
Heino Kolk
Helmut Leppik
Heino Eugeni Reigo
Ermilde Müürsepp
Endla Kurgpõld
Maimo Palumets
Renee Rästa
Raissa Redozubova
Aime Villiko
Anne-Mari Rohde
Helge-Evi Sepa
Irma Vaiklo
Arno Vester

23.10.12
29.10.12
23.10.14
15.10.16
30.10.19
17.10.20
17.10.21
4.10.21
1.10.22
20.10.22
18.10.22
6.10.23
28.10.29
19.10.29
21.10.29
8.10.29
11.10.29
20.10.34
5.10.34
19.10.34
23.10.34

92
92
90
88
85
84
83
83
82
82
82
81
75
75
75
75
75
70
70
70
70
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Linnavalitsus väljastas ehitusload, otsustas sotsiaalküsimused,
arutas läbi volikogu eelnõud
Linnavalitsuse 44. istung toimus 06. oktoobril 2004 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 337.
2. Pärnasalu tn 31 ehitusloa väljastamine
Ehitusluba väljastati Hiteh Kinnisvara OÜ-le
C-korpuse rekonstrueerimiseks.
Tegemist on tulevase Säästumarketiga aadressil Pärnasalu 31.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 338.
3. Tule tn 13 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati OÜ-le Eurohouses
Development viilhalli püstitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 339.
4. Alaeelarvete siseselt muudatuste tegemine.
Krediidikäsutajatelt laekunud taotluste alusel
muudeti linna alaeelarvete artiklite jaotust.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 340.

5. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu
„2005. aasta eelarve kinnitamine“ II lugemine.
Eelnõu otsustati suunata III lugemisele.
6. Juriidilise isiku maa ostueesõigusega
erastamise võimalikkus, Sooja tn 3 katastriüksuse moodustamine.
Maa erastatakse AS-ile Saue EPT, suurusega
10 582 m2, sihtotstarve 90% tootmismaa, 10%
ärimaa, maksustamishind 317 460 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 341.
7. Saue Linnavalitsuse 21. veebruari 2003.aasta korralduse nr 49 “Hooldaja
määramine“ kehtetuks tunnistamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 342.
8. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 343.
9. Spordiühingule raha eraldamine.
Eraldati toetust Karateklubile Kimura
Shukokai 5 000.- krooni laste ja noorte tree-

ninggruppide tööks IV kvartalis ja tiitlivõistlustest osavõtukulude katteks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 344.
10. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu
„Nõusoleku andmine Kütise tn 6 pargi aluse maa ostmiseks“ läbiarutamine.
Eelnõu otsustati suunata II lugemisele.
11. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu
„Saue linnavara eeskirja kehtestamine“
läbiarutamine.
Eelnõu otsustati suunata volikogusse.
12. Info
12.1 Maakorralduse peaspetsialisti Leo Sepp’a
poolt oli esitatud tutvumiseks maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis mitmeti lihtsustab maa munitsipaalomandisse vormistamist.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus väljastas kasutusload, registreeris
kaubandustegevuse, arutas sotsiaalküsimusi ja volikogu eelnõusid
Linnavalitsuse 45. istung toimus 13. oktoobril
ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 345.
2. Ehitisele Rauna 18 kasutusloa andmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 346.
3. Ehitisele Nurgakivi 2 kasutusloa andmine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 347.
4. Kütise tn 4 ja Kütise tn 6 katastrimõõdistamise hinnapakkumise läbiarutamine.
OTSUSTATI nõustuda OÜ DALAGOR hinnapakkumisega Kütise tn 4 ja Kütise tn 6 katastriüksuste mõõdistamiseks, katastriüksuste
plaani ja piiriprotokollide ning katastritoimikute koostamiseks (töö maksumus 9590 krooni + käibemaks).
5. Ühingutele raha eraldamine.
Otsustati eraldada toetust:
* MTÜ-le Lasteekraani Laulustuudio 2000.krooni Marit Väina osavõtukulude katteks
Tolosa Koorikonkursist Hispaanias;
* MTÜ-le „Ellerheina Selts“ 2000.- krooni
Eva Sermanni osavõtukulude katteks X Rahvusvahelisest Koorikonkursist Kreekas;
* MTÜ-le Saue Folk 1000.- krooni tantsurühma Vokiratas 5. aastapäeva tähistamiskulude katteks.

Otsustati vastu võtta korraldus nr 348.
6. Sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 349.
7. Linnavalitsuse ajutise töögrupi moodustamine.
Moodustati töögrupp Saue Gümnaasiumi staadioni renoveerimisega seotud küsimuste lahendamiseks. Komisjoni esimeheks kinnitati
abilinnapea Mati Uuesoo ja liikmeteks määrati Rafael Amos, Rainer Šternfeld, Valdis
Toomast, Tõnu Urva, Kalle Koppel, Mari
Kallas, Andres Joala.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 350.
8. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 351.
9. Kaubandustegevuse registreerimine.
Otsustati registreerida majandustegevuse registris toitlustamise tegevusalal tegutsemiseks
Pidulaud OÜ, Pärnasalu 38, Saue linn, tegevuskoha nimi Saue mõisa trahter.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 352.
10. Volikogu otsuse eelnõu „Lisatasu maksmine teenistusaastate eest” läbiarutamine.
Eelnõu otsustati suunata volikogusse.
11. Volikogu määruse eelnõu „Saue linna
jäätmehoolduseeskiri” ” läbiarutamine
(I lugemine).
Eelnõu otsustati suunata linnavalitsuse poolt

23. oktoobril toimub Saue turu juures

SÜGISLAAT
Kohal kauplejad üle Eesti.
Tel 58 05 01 67
28. oktoobril
kell 9.00-18.00
Saue linna tänavatel
RAHUOPERATSIOONIKESKUSE
MISSIOONIEELNE VÄLJAÕPE
raskeveoautodel.
Linnakodanikud ega eraomand pole ohustatud.

moodustatud töögruppi.
12. Volikogu määruse eelnõu „Jäätmevaldajate registri asutamine” läbiarutamine
(I lugemine).
Eelnõu otsustati suunata linnavalitsuse poolt
moodustatud töögruppi.
13. Volikogu otsuse eelnõu „Lasteaia
mööblihanke väljakuulutamisega nõustumine“ läbiarutamine.
OTSUSTATI:
1. suunata eelnõu volikogusse;
2. peale otsuse vastuvõtmist volikogus abilinnapeal Mati Uuesool organiseerida pakkumisdokumentatsiooni koostamine.
14. Info
Seoses väljaõppekeskuses Rahuoperatsioonide Keskus toimuva üksuste missioonieelse
väljaõppega toimub Saue linna tänavatel 14.
oktoobril kella 9.00-st kuni kella 16.30-ni relvastatud kaitseväelaste jalgsipatrull. Hajutuse
käigus ei kasutata imitatsioonivahendeid, linnakodanikud ning eravaldused ja -omand ei
ole ohustatud.
OTSUSTATI võtta info teadmiseks.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Novembrikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis on:
1.-4. klass 88 krooni
5.-12. klass 308 krooni
Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele
Hansapanka (kood 767) a/a 221018424457
30. oktoobriks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua
lapse (laste) nimed ja klass.
PS! Sekelduste vältimiseks kontrollige andmete õigsust!
Sularahas saab maksta kooli sööklas 1.-3. novemberil,
kella 7.45-9.15 ja 13.30-16.00. Antud aegadel pikendatakse
sööklas toidukaarte. Palume kindlasti registreerida sööjaks
ka nendel, kes soovivad hiljem maksta.
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada telefonil
6992039, söökla juhataja Ülle Jahesalu.
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Sauel tegutsevad aktiivselt vabadusvõitlejad
Eesti Vabadusvõitlejatel on Saue
linnas oma organisatsioon, kuhu
kuulub 19 meest. Täpsemalt on
Saue vabadusvõitlejad Eesti Vabadusvõitlejate Liidu Tallinna
ühenduse Saue grupi liikmed. Organisatsiooni esimees Sauel on
Artur Sild. Algselt kuulus Saue
gruppi 32 meest ja tegutseti koos
Nõmme organisatsiooniga. Elu
teeb paraku omad korrektiivid
meeste arvukuse suhtes. Vabadusvõitleja Harri Pooli sõnul on
Saue vabadusvõitlejate keskmine vanus 80 aastat. Kõige vanem
mees on 87-aastane ja noorim on
aga 76-aastane Harri Randla endisest õhuväe abiteenistusest.
Iga kuu teisel kolmapäeval
kogunevad mehed päevakeskuses, et tähistada ühiselt sünnipäevi, meenutada möödunut, rääkida
organisatsiooni asjadest ja lihtsalt

hoida kõrgel kambavaimu. Ka oktoobrikuu 13. päeval toimus just
selline traditsiooniline kokkusaamine. Muuhulgas tähistati ka Heino-Eugeni Reigo 82. sünnipäeva,
kes sel aastal sai Vabariigi Presidendilt Kotkaristi IV klassi teenetemärgi. Sauel aga on teisigi riiklike autasude kavalere.
Kolmapäevasel
kokkusaamisel ütles vabadusvõitleja Harri Pool, et sel aastal möödub 60
aasta Eesti kaitselahingutest, mistõttu on toimunud ka palju asjakohaseid mälestusüritusi. Meeste arvates on see hea, et kuigi
võõrast mundrit kandes suudeti siiski kaitsta vabaduse ideaale
Eestis nõukogude võimu vastu.
Vabadusvõitleja Roland Maurer,
kes huvitub tõsiselt sõjaajaloost,
rääkis tõigast, kus osa vabadusvõitlejaid kandis siiski ka Eesti

Reipa olemisega eakad vabadusvõitlejad tervitavad sünnipäevalast Heino-Eugeni Reigo’ t sünnipäeva puhul.
Vabariigi mundrit, sest sakslastel
lihtsalt polnud teisi mundreid neile anda. Eesti Vabadusvõitlejate
Liit tegutseb 1992. aastast ja seal

on arvel 3000 meest, kellest 2700
võttis osa II maailmasõja lahingutegevusest.
Juhan Hindov

Saue oma punatähe ausamba ajalugu
Kui ema mind koos onuga viie-aastaselt esimest korda Saue vallamajja
kinno viis, siis märkasin teest eemal
umbes saja meetri kaugusel punast
püramiidikujulist erkpunast posti.
Uudishimulik nagu ma olin, küsisin kohe, milleks selline asi keset
kraavide ja küngastega kaetud karjamaad on. Ema ja onu seletasid, et
seal olid suured laskmised kaitsekraavides olevate venelaste ja pealetungivate sakslaste vahel. Selles
lahingus olevat palju vene sõdureid surma saanud. Artikli kirjutamise aegu küsisin oma õelt, kes oli
1941. aastal üheksa-aastane, mida ta
sellest lahingust mäletab. Ta vastas,
et olevat näinud Rahula mõisa tee
ääres palju surnud vene sõdureid.
Kui venelased suure võiduga 1944.
aasta sügisel Eestimaale tagasi tulid, panid nad sõdurite mälestuseks

püsti punase püramiidposti, millega
tähistati pea igal pool oma langenud
võitluskaaslasi.
Mõne aja järel märkasin, et otse
uue ja vana Pärnu maantee teeristi
juurde pandi püsti hallikast marmorist ausammas, mida oli võrreldes
punase püramiidpostiga päris omane vaadata. Ausamba ümber oli istutatud madal hekk, õitsesid püsililled. Kuid ma ei saa kinnitada, et
keegi oleks toonud ausamba juurde
aastapäeva puhul mõne lille. Kuigi
minu kooli õppealajuhataja ja eesti
keele õpetaja Juhannes Rannaste oli
kohaliku kommunistliku partei sekretär, ei tulnud Jälgimäe koolis käies
ette, et sellest lahingust oleks räägitud või kästud ausammast kummardamas käia. Kooli internaadis õppides märkasin sageli, et Juhannes
Rannaste tõmbas ajalehes “Rah-

va Hääl” ilmunud pikkades parteitekstides lausetele punaseid jooni
alla. Alati olid ta juuksed vaseliini abiga tihedalt peadligi kammitud. Ega ma pilka head ja humoorikat õpetajat, sest kui me “pätti”
tegime, ütles ta alati: “Minge metsa mände kraapima!” Oma tegelikkuse reetis meesõpetaja üheainsama
sõnaga. Kui küsisin õpetajalt käsitöötunnis taskunuga, andis ta selle minule ja ütles: ”Võta see vene
plekk.” Kohe oli selge – see mees
on eesti meelega.
Möödunud
sajandi
kuuekümnendatel aastatel (täpset aastat ei suuda meenutada) toimus
Kanama teeristis veoauto avarii.
Auto paiskus koos ehitusplokkidega eelpool kirjeldatud ausamba peale purustades selle täielikult.
Tol ajal oli kõva nõukogude võim,

eriti rõhuti ideoloogiale. Minu suureks üllatuseks sammast keegi enam
ei püstitanud. Pole ma ka kuulnud,
et mõni tolleaegne nõukogude ninamees oleks peapesu saanud. Nüüd
on sõjast möödunud palju aastakümneid, aga praegu käib tõeline ausammaste ideoloogiline sõda.
Selle järgi võib otsustada, poliitika tegemiseks kasutatakse tavaliselt rahvastevahelise vaenu õhutamist, uskude esiletoomist, vaesuse
ja rikkuse ärakasutamist ja nüüd siis
takkapihta langenutele püstitatud
ausambaid.
Mõeldes eesti meestele, kellel
kalmuküngas suurel Venemaal.
Matti Nappus
Linnavolikogu liige

Jalutuskäik kuldsete lehtede all
Rahvusvahelisel eakate päeval 1.
oktoobril korraldati pensionäridele mitmesuguseid meelelahutus- ja
kultuuriüritusi. Saue päevakeskus
kutsus jalutuskäigule loodusesse,
seostades tervisliku liikumise kodulinna aedade ilu nautimisega.
Kõigepealt külastasime Elga
Velbergi koduaeda. Rohkete veel
õitsevate lillede ja äsja pügatud
muruvaiba kõrval köitis kõigi pilku jõhvikapeenar. Keegi ei jätnud
kasutamata perenaise pakkumist –
võtta oma käega peenralt vitamiinipomm ja see suhu pista.
Perekond Lilienthali koduaeda kaedes tõdesime kõik, et nende koduaed ei jää küll millegagi
alla Türi kaunimale aiale. Aia piirded on ainulaadsed: tehtud maakividest, ehitamiseks kasutatud kivide hulk on kolossaalne. Märkamata

ei jäänud, et kõik lilled olid väga
lopsakad ja suurema õiega, kui tavaliselt nähtud. Perenaine näitas
kätte saladuse võtme: maakividega ümbritsetud mahutitest, mida
on kokku viis, täidetakse igal aastal üks. Kõik, mis aiast ja majapidamisest üle jääb, leiab koha mahutis.
Pudelid ja purgid rändavad loomulikult vastavatesse konteineritesse.
Prügi käitlemine on loodussäästlik
ja viie aastaga saadud kompostmuld
maheaianduse alustala.
Imetlemist ei väärinud mitte
üksnes koduaed, sest elutoas võisime nautida tõelist puuskulptuuride
näitust, autoriks ei keegi muu kui
perepoeg. Mõelda vaid, kui palju
on vaja töötahet ja -tunde ning loomulikult annet, et puupakust valmis
meisterdada omapärane iste. Enne
aiast lahkumist püüdis pilku kree-

ka pähklipuu. Tänavuse jahedavõitu suve tõttu ta saaki ei andnud, kuid
mullu olevat ämbrite viisi pähkleid
saadud. Kuid ka lehed olevat väga
tervislikud – nendest tehtud tee pidi
aitama mitme häda korral ning alandama vererõhku. Pole siis imeks
panna, et puu jäi (perenaise loal)
pärast meie lahkumist palju hõredamaks. Oma jalutuskäigul põikasime
ka Helju Kaiste aeda, kus oli ka kõik
ilus, palju lilli koos toidulisa andva
kasvuhoonega. Loodussäästlikkuse poolest väärib esiletõstmist perekond Mägi aed, kus maja projekteeriti ja ehitati nii , et põlispuud
säilitasid oma väärilise koha.
Edasi suundusime tammikusse. Meie üllatuseks oli kaua tehtud kaunikene – päikesekell valmis.
Loomulikult ei jätnud me kasutamata võimalust kontrollimaks päi-

kesekella täpsust ja tõesti näitas see
veerand üks nagu käekelladki. Aktiivsed ehituse toetajad leidsid päikesekiirtelt oma nime. Oli kokku
lepitud, et jalutuskäigu lõpetame endise pedagoogi Laine Kalda kodus,
kes tervitas meid lausa väravas nagu
kalleid külalisi. Imestasime, et Laine suur aed, mida ta üksi hooldab,
oli igati korras. Kui aias oli ringkäik
tehtud, palus perenaine meid tuppa. Tuba tundus imepisike, kahtlesime, kas meie paarikümneliikmeline
grupp sinna mahubki, ometi sättisime kõik kohvilauda, kus kõnede ja
meenutustega tähistasime ka päevakeskuse 10. sünnipäeva. On ütlemata hea, et meil on päevakeskus, mis
kõikvõimalike üritustega aitab linna eakatel end tunda täisväärtuslike inimestena.
Armand Nagel
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Enamus sotsiaaltoetusi makstakse
ravimite kompenseerimiseks
„Saue Sõnas“ avaldatud linnavalitsuse istungite ülevaadetest on näha, et suur osa korraldusi puudutab sotsiaalvaldkonda
ning nende läbi jõuavad sauelasteni erinevad toetused. Vastavalt
andmekaitse seadusele ei avalda Saue Sõna ega muud teabeallikad konkreetseid määratud sotsiaaltoetuste suurusi ega taotlejate
nimesid. Artiklis annan ülevaate Saue linnavalitsuses selle aasta
jooksul eraldatud toetustest.
Saue linna eelarvest toetuste maksmist reguleerib Saue Linnavolikogu 27.01.2000. a määrus
nr 12 “Saue linna kohalike toetuste maksmine ja soodustingimustel
teenuste osutamine”. 2004. aasta üheksa kuuga on Saue linnas
sotsiaaltoetusi makstud välja kokku 263 korral. Nende taotlejaid on
kokku 137, kellest 58 on toetust
küsinud rohkem kui ühel korral.
Abivajajate hulka kuuluvad üksielavad pensionärid, töövõimetuspensionärid ja madala sissetulekuga pered. Enim on vaja abi

krooniliste haiguste ravimite ostmisel. Kompenseeritud on haigusjärgset taastusravi, meditsiiniliste
abivahendite ostmist, haiglaravi,
eriarsti visiite, tõlketeenust ja eluasemega seotud kulutusi. Väikese
sissetulekuga pered saavad toetust
eelkõige lastega seotud kulude
kompenseerimisel – kooli- või
lasteaiatoit, õppevahendid, huvitegevus, laste riided ja jalanõud.
Käesoleval õppeaastal toetame 28 õpilase ja 3 lasteaialapse toitlustamist. Lisaks sai rahalist tuge tulekahjus elamispinna
kaotanud pere. Neljateistkümnel
korral toetati abivajajat lähedase
inimese matuste korraldamisel.
Ühtekokku on 2004. aasta üheksa
kuuga Saue linna eelarvest makstud erinevateks toetusteks 214 343
krooni. Kogu antud valdkonna
toetuste maksmiseks kavandatud
eelarve vahendid 2004. aastaks
on 323 tuhat krooni. Eelnimetatud ühekordsete sotsiaaltoetuste
taotlemiseks võib pöörduda Saue
Linnavalitsuse poole järgmis-

te dokumentidega: põhjendusega
avaldus, kulutuste tegemist tõendav dokument (maksekviitung);
olemasolu korral töötu kaart, puudega inimesel Arstliku Ekspertiisi
Komisjoni otsus. Tööl käivate isikute puhul lisada töötasu tõendav
dokument. Detsembrikuus maksab Saue Linnavalitsus traditsioonilist jõulutoetust, seekord endiselt ükssada krooni igale Saue
linnas elukoha registreerinud pensionärile, puudega lapse vanemale
ja töövõimetuspensionärile.
Sünni- ja eelkooliealise koduse lapse toetusi määratakse ja
makstakse välja vastavalt Saue
Linnavolikogu 20. märtsi 2003
määrusele nr 10 “Saue linna lastetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord”. Taotleda
võib juhul, kui mõlema vanema
elukoht on registreeritud Saue
linnas, seejuures ühel vanematest
vähemalt 6 kuud. Taotlejal tuleb
esitada avaldus (sünnitoetuse puhul lapse sünnitunnistus, vanemate passid). Alates 2004. aastast on

ühekordse sünnitoetuse suuruseks
kinnitatud 5000 krooni ning seda
makstakse ühele lapsevanematest
pangaülekandena. 2004. aastal on
sünnitoetusi makstud kokku 47
perele ja selleks on kulunud 235
tuhat krooni.
Eelkooliealise koduse lapse
toetus on 290 krooni kuus ning
seda makstakse alates taotluse esitamisele järgnevast kuust iga eelkooliealise lapse puhul, kes ei käi
lasteaias. Toetus makstakse kolme kuu kaupa, hiljemalt kvartali viimaseks kuupäevaks, kandes
summa lapsevanema arveldusarvele. Lapsevanem on kohustatud
koheselt teatama linnavalitsusele lapse lasteaeda paigutamisest.
Toetust on makstud 2004. aasta
kolmes kvartalis kokku 367 450
krooni (eelarves kokku 540 000
krooni). Septembri lõpuks oli kodus olevaid eelkooliealisi lapsi
Sauel kokku 156.
Heli Joon
sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht

Sügispidu andis ilusa hingekostuse
On juba tavaks saanud, et
sümboolselt lõpetatakse Sauel
sügis peoga, mis toimuski 15. oktoobril “Kuldsete lehtede” peo
nime all. Langenud lehtede vaip
sahises kõigi tulijate jalge all ja
ilmgi oli kargelt kuiv. Kui volikogu esimees Rafael Amos avasõnadega meid positiivsele lai-

nele suunas, juhatas kapell oma
lugudega meid kaasaelamise lainele. Ja sealt nad tulid, oodatudkutsutud lauluduett Eve Randkivi
ja Heli Vahing koos klaverisaatjaga. Poole sajandi tagused lemmiklaulud kõlasid ka nüüd professionaalses esituses kaasakiskuvalt.
Igihaljus kunstis on nagu noorus

Pärast etteasteid lükati toolid seinte äärde, joodi kringli
kõrvale kohvi ja siis ootaski tantsupõrand.

hinges, ei unune, ei aegu. “Ave
Maria” kiskus hinge kehast lendu.
Tuli end koguda, sest kava
läks edasi. Esinesid päevakeskuse taidlejad: ansambel Rukkilill
laulis sellest, mis igaühele on kõige kallim – kodust ja kodumaast;
tantsurühm Vokiratas esitas nauditavalt tantsu “Pidulik labajalg”.
Sauel on oma esinejaid alati hinnatud ja neile ka esinemiseks võimalus antud. Publikust kostis üllatussahinat, kui teadustati: “Esineb
Andrus Vaiklo.” Kirikurahvale tuntud esineja pani oma kauni ja sügava bassiga saali hardalt
kuulama. Kodukatuse soojus tuli
südamest südamesse. Aplaus ja
lilled. Tänu.
Päevakeskus on Saue rahva elu
kaunistanud
Juba kümme aastat on tegutsenud päevakeskus ja ilma selleta
ei oskagi väga paljud leppida. Uksed kõigile avatud, palju ringe ja
loenguid, juhataja Tiiu Kuuskme
leiab lahkelt igale aega ja annab nõu. Ja selle väikse tähtpäeva märkimiseks pakuti peolistele

kohvi ja sünnipäevakringlit. Kapell alustas taas mängu. Kahtlemata vajaks kapell Harald Matvei
juhendamisel tunnustamiseks rohkem leheruumi ja kiidusõnu, kohe
kõik mängijad ja ka solist Aavo
Kiisa, kes nii kenasti laulis. Toolid lükati seina veerde, nagu see
ikka vanadest aegadest seltsimaja pidudel on olnud, ja tantsupõrand kutsus. Tantsijad oma rahvariietes ja lauljad linnakodanike
kleitides keerlesid põrandal tantsutuuris nagu värvikirevad sügislehed akna taga. Mehi oli kahjuks vähe nagu soola supi sees.
Aga naised ei ole peole nukrutsema tulnud, omavahel paari ja tantsukeerd peale.
Lõpetuseks ikka tänusõnad
tegijatele-osalejatele. Ja korraldajatele, nii päevakeskuse kui ka
huvikeskuse juhatajale. Neil on
pisuke hingetõmbe paus igapäevategemiste tarvis. Ja siis on tulemas jõulude pidamine ja uusaasta
trall, tööd jätkub.
Koidula Soosalu
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Ratsutamine on elustiil ka Sauel

Ratsutamine on üha enam Eestis
populaarsust koguv sport ja samas
ka ajaviiteala ning seda ka Sauel.
Ratsutamine on spordiala, millel on väga pikk ajalugu ja traditsioonid ning millega saab tegeleda
meist igaüks. Saue linnas on ainuke
koht selleks Saue Ratsaspordiklubi,
mis alustas oma tegevust 1996. aastal. Saue Ratsaspordiklubi on mittetulundusühing, kus põhilisteks
eestvedajateks on oma ala fanaa-

misest. Kes kord juba on hobustega tegelema hakanud, see teab, et
ratsutamine on omamoodi haigus,
millest väga raske loobuda. Meie
tallis leiab sellesse heasse haigusesse nakatumiseks neljajalgse
sõbra igaüks.
Eriti suur huvi hobuste ja ponide vastu on Saue lastel. Tihtipeale
käiakse nädalavahetustel perekonniti meie ratsaspordiklubis, kes tulevad lihtsalt suksusid silitama või
maiustusi
andma. Saue
linna laste
huvi ratsaspordi vastu on tõesti
suur, sest viimase aastaga
on osalejate arv neljakordistunud.
Aeg läheb
aga edasi ja
Meenutus ratsavõistluselt Saue Karikas 2004 kõik areneb
ning nii ka
Saue mõisapargis.
Saue
Rattikud, kes teevad seda armastusest saspordiklubi. Ratsutamise pisiku
loomade vastu ning soovivad anda levila suurendamise eest eelkõige
eelkõige lastele võimalust tegeleda väikeste laste seas, aga ka kogenud
loomadega. Ratsaklubis käies saa- ratsutajatele paremate tingimusvad eelkõige noored arendada end te loomise tarvis on vaja ratsaklunii vaimselt kui füüsiliselt, samas bil uusi ruume. Siiamaani oleme
kaob soov mõttelagedast ajarais- saanud tegutseda ainult tänu Saue
kamisest, näiteks tänaval hulku- mõisale, sest nemad annavad mei-

Lastekaitse ühing jõhvikajahil
Saue Linna Lastekaitse Ühing tegutseb juba kuuendat aastat. Kõik
sai alguse jaanuarikuus 1999. aastal. Selle aja jooksul on meiega liitunud hulk mõnusaid ja tegusaid
inimesi. Ühe osaga neist, täpsemalt 3 auto ja 8 inimesega, asusime 10. oktoobri hommikul teele jõhvikarappa. Meeleolu ja ilm
olid vastavad, ees ootas seiklusrikas päev ja tore seltskond. Kohila kandis oli vastas kohalik talumees, kes meid rappa juhataski.
Ja oh, mis rõõm, meid tervitas esimene lumi.
Raba oli vesine nagu raba
ikka. Jõhvikaid oli palju, vähemalt algul tundus nii. Kuid kahjuks lund muudkui sadas ja sadas, ja varsti olid kõik jõhvikad
kaetud ühtlase lumekihiga. Nii
meie ühingu tublid liikmed siis
pühkisidki mätastelt lund ja korjasid külmast punetavate näppudega jõhvikaid. Kogu stseen meenutas kangesti muinasjuttu kurjast
võõrasemast, kes on vaeslapse saatnud lume alt marju korjama. Pärast paari tundi võitlemist
lume, vee ja külmetavate varvastega, otsustasime jõhvikajahi lugeda lõppenuks. Kõigil punetas

ämbripõhi marjadest, kellel rohkem, kellel vähem. Järgnes päeva
teine osa – kringlisöömine teejuhist lahke pererahva juures. Saime oma külmetavaid kehaliikmeid kamina juures soojendada,
süüa, juua ja teha plaane ühingu
järgmisteks üritusteks.
Kui leidub veel aktiivseid
ja mõnusaid inimesi, kes mingil
põhjusel ei ole lastekaitse ühingu liikmed, siis tasuks kaaluda meiega liitumist. Kõik üritused on analoogsed jõhvikajahiga
– seikluslikud, veidi ekstreemsed, mõnusa seltskonnaga ja tulemuslikud. Olgu selleks siis kunstilaager, linnalaager, lumelinna
ehitus või muud kokkusaamised.
Saue ühing on Lastekaitse Liidu
liige, tänu sellele saame osa võtta
paljudest nende korraldatud koolitustest, samuti liituda projektipõhiselt Lastekaitse Liidu programmidega.
Kui soovid ühineda Saue Linna Lastekaitse Ühinguga, anna endast teada Annelile tel. 5292820,
anneli@saue.ee või Monikale tel
5043382, monikaliiv2@hot.ee.
Anneli Ritsing

le tasuta ruumid ja hobused. Tulevikus aga sellest ei piisa. Saue mõis
on nõus veel meid aitama, ehitades
uue tallihoone, mida Saue Ratsaspordiklubi siis juba rendiks omanikult. Kuid selleks, et ratsasportlased, eelkõige aga lapsed saaksid
oma südamesõpradega edasi tegeleda, tuleb paluda linnavalitsuse ja
ka Saue rahva toetust.

Hobune on hea sõber, eriti noorele inimesele
Vaevalt kellelgi saab selle vastu midagi olla, et hobused saaksid endale uue kodu ja lapsed
koha, kus õppida ratsutama ning
luua hingeline kontakt hobustega, sest hobustel on meeletult suur
süda inimeste jaoks. Ratsaklubi on
omalt poolt teinud juba nii mõndagi, et leida üksmeel rahva ja ka teiste Saue spordiklubidega. Teatavasti tegutseme muuhulgas ka mõisa
pargi servas asuval harjutusväljakul, kus kunagi häiris linnaelanikke hobusesõnniku hais. Sel sügisel
istutamise hobuste treeningplatsi ja
lasteaia vahele kahekordse kuuseheki ning lahendasime kõik probleemid seoses hobuste sõnnikuga.
Nüüdsest transporditakse see koheselt Sauelt minema. Mõisapargi
ümbruses on suusatajate ja jooksjate meeliskoht treenimiseks, probleemid suusatajate ja jooksjatega

on võimalik kindlasti lahenda. Ratsaspordiklubi eestvedajad ja harjutajad on avatud igasugusteks aruteludeks.
Saue Ratsspordiklubi korraldab ka mitmeid toretaid üritusi.
Aasta põhisündmus on koostöös
Saue mõisaga linna ulatuses suurvõistlus Saue Karikas, mis toimub
iga aasta mai lõpus või juuni alguses. Viimastel aastatel on selle ettevõtmise korraldamisel aidanud
kaasa ka Saue Linnavalitsus. Tänavu oli Saue Karika peasponsor aga
AS Kalev, kes toetas nii rahaliselt
kui ka tegi paljude kohaletulnute
suu magusaks. Samas sponsoreeris ka Avon esemeliste auhindadega. Saue Karika üritusel on igal
aastal tegevust nii suurtele kui väikestele ning kohal on alati ka tippratsutajad üle Eesti. Kindlasti tasub
mainimist ka Saue Ratsaspordiklubi üritus Jõulumaa, kus eelmisel talvel käis ligi 1000 lasteaialast
ja kooliõpilast. Kevadeti ja sügiseti
korraldame lastele õppe- ja teabepäevasid hobustest. Traditsiooniliselt käime kord aastas hobuste ja
lastega Pivarootsis mere ääres puhkamas. Meile tunduvad need ettevõtmised lahedad ja kutsume sauelasi meiega liituma.
Kristjan Hein
Saue Ratsaspordiklubi
juhatuse liige

Mida teha soovimata külaliste vältimiseks
Politseistatistika järgi on enimlevinud kuritegevuse liigiks vargused korteritest, majadest, suvilatest,
keldritest. Alates käesoleva aasta augusti keskelt on sagenenud
sündmused Saue linna piirkonnas, Tõkke tänava ja Saue tammiku vahelisel alal, kus on toimunud
korduvaid sissemurdmisi elumajadesse ja abihoonetesse. Mitu vargust või varguskatset on samas toimunud ka oktoobri keskel. Varaste
saagiks on langenud kergesti kaasavõetavad asjad (rahakotid, riided).
Sisenetud on üldjuhul öisel ajal
(03.00 -05.00) akna või ukse lahtimurdmise teel. Seoses sellega kutsub politsei üles piirkonna elanikke
olema tähelepanelikumad võõraste suhtes ja oma tähelepanekutest
informeerima piirkonna konstaablit või politseikorrapidajat telefonil
110 ja 612 4510 või 612 4556.
Üldjuhul aga pole varastel ühtset
käekirja ega kindlaid aegu varguste sooritamiseks. Mõnikord toimivad vargad eelnevalt inimeste elustiili jälgides. Kõige sagedamini aga
tegutsevad pikanäpumehed nende
märkide järgi, mille inimesed ise neile oma kodudest lahkudes jätavad.
• Sageli jäetakse oma kodumaja
või suvila territooriumile nähtavatesse kohtadesse väärtuslikke
esemeid.
• Majade, korterite, suvilate akendest sisse kiigates hakkavad silma väärtuslikud ja vargale huvipakkuvad asjad.

• Aknad, mis on juba pikemat aega
tihedate kaardinatega kaetud, võivad varastes uudishimu tekitada.
• Kui kodumaja, suvila või korteri
postkast on juba mõnda aega ajalehtedest punnis ja keegi seda ei
tühjenda, on see märk varastele,
et korter on tühi.
• Võimalusel kasutage oma korteritel ja majadel turvalisi lukke ja
turvaust.
• Kui te hoiate kodus väärtuslikke
esemeid nt ehteid, sularaha, siis
varuge nende hoidmiseks lukustatud seiﬁd.
• Tehke koostööd oma naabritega, paluge, et nemad jälgiksid
teie äraolekul teie territooriumi
ja tehke sama kui teie naabreid
kodus pole.
• Teavitage oma tähelepanekutest ja
kahtlustest kohalikku konstaablit.
Põhja Politseiprefektuuris on
käimas projekt “Sinu vara kaitseks”.
Kohalikud konstaablid on teinud ja
teevad ka edaspidi kõik endast oleneva, et elu nende piirkonnas oleks
turvaline, kuid politseile on väga
oluline ka elanike endi abi oma turvalisuse kaitsel. Seepärast, kui Saue
linnas on ärksamaid kodanikke, kes
tunnevad huvi oma ja teiste turvalisuse pärast elukohas, võtta ühendust piirkonna konstaabliga, et arutada võimalust naabrivalve sektori
loomiseks.
Mart Meriküll
vanemkonstaabel
Saku konstaablijaoskonna juht
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Saue hariduspäeva konverents
Saue Haridusseltsi Vitalis korraldusel toimus 14. oktoobril 2004
teine hariduspäeva konverents
teemal “Raamat – väärtuslik sõber
läbi aegade”. Konverentsi avasõnad lausus Saue haridusseltsi
esimees Jaan Palumets. Esimeses
ettekandes tutvustas Harju Maakonnaraamatukogu direktor Rutt
Enok rahvaraamatukogude arengut, samuti uue veebipõhise raamatukoguprogrammi juurutamist.
Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse direktor Anne Rande
rõhutas oma ettekandes “Las laps

loeb“ laste lugemisoskuse ja -harjumuse kujundamise põhitõdesid
ning lapsevanema ja raamatukogu rolli selles töös. Samuti tuletas ta meelde üleskutset tähistada
20. oktoobril ettelugemispäeva.
Nii hea on veeta üheskoos raamatuga osa hallist sügispäevast
või õdusast õhtust. Sobivaid raamatuid on käepärast hulganisti!
Ajakirjanik ja lastekirjanik Kerttu
Soans–Tammisto kõneles teemal
“Lasteraamat – lapsele küsimused, täiskasvanule vastused” andis
edasi oma ja teiste lastega suhel-

SAUE PEREKOOL KORRALDAB KOOSTÖÖS SÜNNI JA
IMETAMISE EESTI TUGIÜHINGUGA
26. oktoobril kell 17.00
SAUE LASTEAIA MIDRIMAA SALONGIS TOIMUVA
VESTLUSRINGI TEEMAL:
Mudilase imetamine ja võõrutamine.
Vestlust juhib nõustaja Jana Kima
Mõnusasse vestlusringi on oodatud nii titaga kui ka lapseootel
pered, emad ja isad, vanaemad ja vanaisad –
kõik, keda päevateema köidab.
Üritus on osalejatele tasuta.
Lähem info tel 6 790 174, 5073024 Heli Joon –
Saue Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht

Oktoobris 2004 alustavad Saue Haridusseltsi
VITALIS
korraldusel tööd järgmised kursused:
1. Inglise keel I ja II aste 60 t
2. Saksa keel I ja II aste 60 t
3. Rootsi keel 60 t
4. Soome keel 60 tundi
5. Vene keel 60 tundi
6. Toiduvalmistamiskursus meesšeﬁ käe all 60 tundi
7. Etikett ja käitumiskultuur 60 tundi
8. Raamatuköitekunst 60 tundi
9. Arvutiõpe (Word keskkond 8 tundi)
(Exeli keskkond 8 tundi)
(PowerPoint keskkond 4 tundi)
10. Gümnaasiumi matemaatika riigieksami
ettevalmistuskursus 80 tund algab jaanuaris 2005
Õppetööd viivad läbi asjatundlikud õpetajad.
Registreerimine kursustele e-post: shs2@hot.ee, teated telefonil info
telefonil 6595009

Jäähokiklubi THK-88 kutsub ajavahemikus
1996.–1999. a sündinud hokihuvilisi poisse ja tüdrukuid
algajate gruppi.
Treeningud toimuvad Linnahalli jäähallis
igal neljapäeval kell 18.00 ja laupäeval kell 11.00
Samas laste registreerimine.
NB! Klubi poolt uiskude kasutamise võimalus
Info ja registreerimine: tel. 52 711 69 Harry Pajundi või
harry@eurokraft.ee
tel. 55 423 26 treener Erki Pajundi
e-mail: thk88@solo.delﬁ.ee
PS! Klubi otsib sponsoreid

des saadud tundeid nende erilisest
selgusest maailma-asjade käsitlemisel, sulgkergest minekust uue
sisse, justkui hetkeks ise selleks
saades. „Sellele vaatamata et nad
on väikesed, ei käi ehk veel kooliski, on neil igas küsimuses oma
arvamus ning tihtipeale on sellel
veendumuse jõud,“ nentis SoansTammisto.
Veel saime teada palju huvitavat Saku Vallaraamatukogu osast
Saku kultuurielu ühe osana raamatukoguhoidja Anne Emmuse
esituses. Väikese Vääna raa-

matukogu ajaloost kõneles Linda Tõnurist. Konverentsi lõpetas Saue Gümnaasiumi abiturient
Jaana Metsamaa ettekanne “Kooliraamatukogu tulevikuvisioone”.
Konverentsipäeval pakkus Saue
Linna Raamatukogus soodalt oma
raamatuid Eesti Entsüklopeediakirjastus. Tahaks tänada kõiki esinejaid ja ürituse organiseerimisele
kaasaaitajaid, kelle abil konverents teoks sai.
Maarika Salu

Alates 2. novembrist alustab Saue lasteaias Midrimaa
taas tegevust BEEBIKOOL
Juhendaja Maie Lõõnik ootab esimesele kokkusaamisele lapsi alates
5 kuust kuni 1 aastani kell 11
1aastast kuni 3 aastani kell 12
Soovin osta vähekasutatud ja
hästi hoitud suurte ratastega
vanker-käru (soovitavalt
Emmaljunga ja kookoniga) ja
peatoega turvahälli 0-13 kg.
Telefon 55 545 090
Angelika

Hei võrkpallisõber!
Kui oled asjast huvitatud, siis
ära pelga!
Tule ja löö kaasa!
Treeningtunnid toimuvad
esmaspäeviti 18.00 – 19.30 ja
neljapäeviti 19.00 – 20.30
Info tel: 50 47483 ja 56560700

Keila Swimclubi
Indrek Sei Ujumiskool
alustab treeninguid Saue ujulas alates novembrist
T ja N 15.00 – 17.00.
Gruppidesse registreerimine ja info tel 659 6669 või
sauehuvikeskus@hot.ee.
Osalustasu sõltuvalt grupi suurusest on 130 - 150.- kr.
Ujumiskool tegutseb koolitusloa alusel.
Tõnu Meijel Keila Swimclubi juhatuse liige
Kammerkoor Studium Vocale
kutsub endaga liituma
uusi lauljaid.
Täpsem info 51 85 117 (Piret)
või
http://studiumvocale.kolhoos.ee/
Müüa Saue linnas elamukrundid.
Suurus 2250 m2 – hind 560 000.Suurus 2151 m2 – hind 665 000.Kõrghaljastus. Info tel. 52 91 109

Ostan Sauel 2- või 3-toalise
korteri maja viimasele
korrusele.
Tel. 670 1170, 526 4747
Üürile anda hoones kaks
büroruumi.
AS Saue EPT hoones aadressil
Tule 22, Saue
Üks ruum 14 m2 ja
teine ruum 18 m2.
Täiendav info telefonil 6709 634
kella 8.00-st kuni 16.30-ni

Võtame tööle keevitaja
(Töökoht asub Tallinnas)
Tel 50 14165
Lp. MATEMAATIKA
ÕPETAJA!
8. klassi poiss vajab väga Teie
abi.
Kui olete nõus aitama, siis
palun helistage päeval
51 57512
või õhtul 6 577 888.

Tule baar
(Sauel, Tule põik 1,
ARKi maja)
ootab külastajaid!
Avatud: E-R 9.00 – 16.30
L 9.00 – 14.00
Soojad toidud, peolaudade
tellimine.
Info tel 581 53 788
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Ostan Sauel 2- või 3toalise korteri maja
viimasele korrusele.
Tel. 670 1170, 526 4747

TREPID, UKSED, AKNAD
(materjalide valik väga lai)
KÕIK TÖÖD KIIRESTI JA
KORRALIKULT
Valmistame ka vanas stiilis
mööblit
Küsi hinda faksil 67 122 61
Info telefonil 056 64 55 64
kell 8.00 – 20.00
Samas vajatakse kiiresti
maalrit
Keila Puidukoda
Asume Harju KEKi
territooriumil

SAUE JÕUSAAL
avatud
E, K, R, L 10.00-22.00
T, N 16.00-22.00
P 10.00-16.00
Info tel: 670 9770
www.treening.ee

SAUE PUIDU OÜ
(Kesa 20, Saue)
müüb saematerjali,
valmistab välis- ja
sisevoodrilauda
ja põrandalauda
ka tellija materjalist.
E-R 8.00-16.30
Info telefonil 6 709 183 või
50 50 194

Võtame müüki kortereid, maju,
krunte Sauel.
Konsultatsioon tasuta!
Üllatus!
Kõik meie 10. juubeliaasta
jooksul kinnisvaratehingu
sooritanud kliendid osalevad
juubeliloteriis!
Tel 6 700 055, 52 911 09
nommest@online.ee
www.kinnisvaraturg.ee/nommest
Tallinn-Nõmme, Jaama tn 14

Paigaldame TV-ANTENNE.
Hinnad soodsad. Garantii.
Telefon 556 938 58

Ostame merekonteineri
3M, 6M, või 12M.
Tel. 50 150 65

VideoLine

Talvekartuli müük
koos kojutoomisega.
Tel. 56 49 72 63

Videoﬁlmide müük ja laenutus
Avatud 10.00 – 22.00
Lõuna 14.00 – 14.30
Saue, Ridva tn 15
Tel. 65 44 780

Saue Sõna
Väljaandja:
Saue Linnavalitsus,
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175,
faks 679 0193
www.saue.ee
e-mail: juhan@saue.ee
Kujundus ja trükk:
AS Spin Press
Tiraaž 1550

